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Kartomizer do e-papierosa typ CE

Dane techniczne:
- Rodzaj gwintu - 510
- Pojemność – 1.8ml

Kartomizer do e-papierosa typ CE

- Długość z ustnikiem - 81mm
- Długość bez ustnika - 61mm
- Średnica - 14mm
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Napełnianie:
Odwróć atomizer do góry nogami i odkręć bazę z grzałką
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Napełnij atomizer za pomocą zapasowego pojemnika, pamiętaj,
aby liquid nie dostał się do kanału powietrznego, który znajduje
się pośrodku zbiorniczka.
Przykręć bazę, w której znajduje się grzałka, zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Upewnij się, że baza została poprawnie dokręcona i nie ma
żadnej szczeliny.
Wymiana grzałki:
Odwróć atomizer do góry nogami i odkręć bazę z grzałką
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Wykręć grzałkę z bazy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Nową grzałkę należy wkręcić do bazy zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Przykręć bazę, w której znajduje się grzałka, zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Upewnij się, że baza została poprawnie dokręcona i nie ma
żadnej szczeliny.
Ostrzeżenie:
1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ten produkt nie jest rekomendowany do użytkowania przez
ludzi młodych (poniżej 18 roku życia), osób niepalących, kobiet
w ciąży i karmiących piersią, osób uczulonych / wrażliwych na
nikotynę, osób cierpiących na choroby układu krążenia i
oddechowego.
Przeciwwskazania:
1. Proszę nie podejmować samodzielnych prób naprawy
urządzenia, gdyż może dojść do jego uszkodzenia lub obrażeń
ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w warunkach wysokich
temperatur lub wilgoci.
3. Nie używaj tego urządzenia do celów innych innych niż
vapowanie.
4. Nie używać w miejscach brudnych i o wysokim zapyleniu.
5. Nie używać jeżeli produkt uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu.
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